Klantenraad van het Streekarchief Midden-Holland
Conceptverslag van de vergadering van maandag 26 november 2018,
gehouden in de Steenlandzaal van de Chocoladefabriek te Gouda
Aanwezig: Jan Suyderhoud (Ouderkerk aan den IJssel), Jan Willem Klein (Gouda), Teunis de Kruijf
(Waddinxveen), Janine Nauta (Krimpenerwaard), Eef Oosterwijk (Moordrecht), Cor Revet (Gouda),
Ad van der Sloot (Gouda), Piet Smit (Waddinxveen), Pim van der Zalm (Zevenhuizen) en Gert Jan
Jansen (Gouda)
Tevens aanwezig: Sigfried Janzing (directeur SAMH), Coretta Bakker (adj. directeur SAMH) en Theo
Bakkers (toehoorder).
Verhinderd: Johan Knoester (Nieuwerkerk aan den IJssel).

1. Opening
Jan Suyderhoud opent de vergadering. Hij heet speciaal Theo Bakkers welkom, die heeft
plaatsgenomen op de publieke tribune. Het is voor het eerst dat iemand gebruik maakt van het recht
om aanwezig te zijn bij deze openbare vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Conceptverslag vergadering van 2 juli 2018.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
Kennis wordt genomen van de schriftelijke mededelingen. Het ontvangen van een overzicht van
uitgewisselde mails sinds de vorige vergadering wordt op prijs gesteld.
N.a.v. de bijgevoegde Rapportage informatie- en archiefbeheer van Gouda wordt desgevraagd
aangegeven dat deze van de andere gemeenten ook worden opgemaakt. N.a.v. het verzoek van de
voorzitter om de methodiek duidelijk te maken is die van Gouda als voorbeeld gebruikt.
4. De drie hoofdthema’s van de klantenraad
Coretta Bakker geeft een toelichting op de toegezonden stukken waarin de directie –mede op basis
van het gesprek dat heeft plaatsgevonden met de rapporteurs Cor Revet en Piet Smit – aangeeft:
a) de verbeteringen en de beperkingen van de gedigitaliseerde kranten
b) de voornemens om in een aantal stappen in 2019 tot een nieuwe website te komen.
Gehoord de rapporteurs neemt de klantenraad met instemming kennis van de verbeteringen en
voornemens. De conclusie dat overgestapt moet worden op een andere leverancier wordt goed
begrepen. Centraal bij de opzet van de website staat het digitaliseringsplan. De leden van de
klantenraad kunnen bijdragen aan het formuleren van het eisenpakket, dat plaats krijgt in het
functioneel ontwerp. De voorzitter dringt aan op het inpassen van een testplan. Met het
operationeel worden van de nieuwe website zal naar verwachting ook het aantal aanmerkingen op
krantenarchief en beeldbank afnemen. Bij de genealogische data wordt een sprong voorwaarts
gemaakt. De klantenraad wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang.
Wat betreft het krantenarchief wordt afgesproken dat losstaande missers en nieuw ontdekte
systeemfouten rechtstreeks gemeld worden aan Coretta met een kopie aan Cor Revet. Tevens wordt
opgeroepen om aan te geven welke kranten nog meer voor digitalisering in aanmerking komen. Van
belang voor de kernen buiten Gouda is het streven om bibliotheken de status van archiefdependance
te geven.
Wat betreft de beeldbank is er nog geen vergelijkbare stand van zaken opgemaakt. Henk van Kerkhof
van de Historische Vereniging Moordrecht wil daar wel eenmalig aan bijdragen, maar niet
structureel. Voor de beeldbank is extra van belang om de bestanden gestandaardiseerd op een
´computermanier´ te beschrijven. De vraag wat er het eerst gedigitaliseerd moet worden en in
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hoeverre dat openbaar gemaakt kan worden (kwestie auteursrecht), staat daar weer los van. Coretta
vraagt of er voor de beeldbank nog andere ´meedenkers´ zijn in de kring van de historische
verenigingen.
5. Voorstel Jan Willem Klein inzake overname Trapmanbibliotheek
De directeur SAMH geeft aan dat Museum Gouda contact heeft opgenomen over overname van de
zgn. Trapmanbibliotheek. Voor het opnemen van een collectie gelden criteria die zijn vastgelegd in
een acquisitieplan. Aan een aantal criteria werd niet voldaan en daarom is afgezien van het opnemen
van de Trapmanbibliotheek. De klantenraad ziet voor zichzelf geen taak bij het toepassen van de
criteria in individuele gevallen, maar ontvangt – zoals aangeboden door de directeur – graag een
kopie van het acquisitieplan.
6. Voorstel Gert Jan Jansen inzake ondertekenen Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed.
De indiener geeft aan – gehoord de discussie tijdens het werkbezoek in Leiden –zelf twijfel te hebben
gekregen over het nut van ondertekenen op dit moment. Binnen de professionele archiefwereld is er
verschil van inzicht of de gewenste standaardisatie en openbaarheid langs deze weg bereikt zal
worden. Zelfstandigheid en schaal spelen een grote rol. Binnen de vrijwilligersorganisaties lijkt een
deel vast te willen houden aan exclusieve bezit van de eigen data. Het is een belangwekkend
onderwerp, maar nog niet rijp voor een richtinggevende discussie.
7. Advisering aan het Algemeen Bestuur SAMH
De directeur geeft een toelichting op de agenda. Hij geeft desgevraagd een toelichting op de passage
in het conceptverslag waar wordt gesteld dat SAMH niet primair geïnteresseerd is in de technische
kant van het gemeentelijk e-depot. Voorts wordt gevraagd naar de stand van zaken van het miniatelier voor vrede en veiligheid in Moordrecht rond de Molukse wijk. Op 4 december wordt er
proefgedraaid, maar er is nog geen contact geweest met de Historische vereniging Moordecht.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd dat niet pas te doen als alles al bekokstoofd is.
De voorzitter zal op 28 november namens de Klantenraad aanwezig zijn bij het algemeen bestuur.
8. Evaluatie werkbezoek aan ELO Leiden.
De raad spreekt van het nuttigste werkbezoek van de laatste jaren. Zowel de speerpunten zijn
besproken als de gemeenschappelijke drempels bij vernieuwing van de beschikbaarstelling van data.
Volgend jaar graag dezelfde formule.
9. Rondvraag en sluiting
De vergaderdata volgend jaar worden afgeleid van de data van de AB-vergaderingen. Die zijn echter
nog niet vastgesteld. Zodra die informatie er is, wordt de klantenraad op de hoogte gesteld.
Jan Suyderhoud sluit rond 21.30 uur de vergadering.
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